
 
 
 
 

Borsa de Mediació i Jove del Consell Comarcal del Maresme
REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ
En relació amb la sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer de la convocatòria MAH/1100/2010, de 8 d'abril, les persones que es relacionen a continuació han

d'aportar la documentació que en cada cas s'hi indica per tal que l'òrgan encarregat de la gestió de l'expedient pugui prosseguir el tràmit.

 

 

 

D'acord amb l'article 59.6.b de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, es fa saber a les persones que figuren al llistat, que disposen d'un termini de 10 dies, a partir de l'endemà

de la publicació d'aquesta notificació al tauler d'anuncis d’aquesta entitat gestora, per presentar tota la documentació indicada i/o esmenar les deficiències que s'han

detectat.

 

En cas de no fer-ho així, entendrem que les persones desisteixen de la seva petició, d'acord amb l'article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i de procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Exp. Data Registre DNI/NIE Sol. Documentació a aportar
BLJ 33076 2010 06/05/2010 7710XXXXX F T S - Rebuts de lloguer pagats amb qualsevol de aquestes dues modalitats: Rebut domiciliat o transferència
BLJ 48226 2010 17/05/2010 X460XXXXX A S - Informe de Vida Laboral de 6380E
BLJ 51144 2010 17/05/2010 3881XXXXX S M S - Rebut de lloguer on hi consti la referència, NIF/CIF de l'emissor i sufix en el cas que el sistema de

pagament sigui el rebut domiciliat.
- CÒPIA DEL NIF DEL PROPIETARI DEL PIS
- En cas de pagar el lloguer per transferència bancària, cal aportar el nº de compte del propietari

BLJ 55906 2010 14/05/2010 X372XXXXX S F - CARNET DE FAMILIA MONOPARENTAL, SI EL TÉ
- CONVENI REGULADOR DEL DIVORCI

BLJ 65173 2010 11/05/2010 X336XXXXX S E - Rebuts de lloguer des de gener 2010 fins a la data de presentació de la sol·licitud.
BLJ 69002 2010 14/05/2010 4622XXXXX M R B - Rebuts de lloguer des de gener 2010 fins a la data de presentació de la sol·licitud.

- Acreditació dels ingressos de tots els membres que formen la unitat de convivència amb la documentació
que escaigui.
- DNI / NIF / NIE de tots els membres que formen la unitat de convivència.
- Informe de la vida laboral del/la sol·licitant i de cadascun dels membres  que formen la unitat de
convivència en edat laboral.

BLJ 69058 2010 17/05/2010 3881XXXXX J V P - Rebuts de lloguer des de gener 2010 fins a la data de presentació de la sol·licitud.
- Conveni regulador del divorci

BLJ 69184 2010 14/05/2010 3055XXXXX J L A - Informe de la vida laboral de 7151Q
BLJ 71199 2010 17/05/2010 4669XXXXX J N M - Carnet de família monoparental, si el té

- Informe de la vida laboral del/la sol·licitant i de cadascun dels membres  que formen la unitat de
convivència en edat laboral.

BLJ 73616 2010 13/05/2010 X580XXXXX Y M - Nòmines de l'any 2010 de 5699Q i de 4822B



 
 
 
 

27 d'octubre de 2010
 
El/la persona responsable de l'Oficina/Borsa


